
  



 (44 -43)زم كزبة انزذسيجبد انًذسعً نهظف انخبيظ االثزذائً رشو ثبًَ

  انًُىرج انغبدط

  )أ( -1ط

 انؼمجخ -4عيُبء  -3انغىيظ  -2انًزىعؾ  -1

 ازًذ ثٍ ؿىنىٌ -3طالذ انذيٍ  -2ػًشو ثٍ انؼبص  -1 –)ة( 

 )أ( -2ط

1- ×  2-√   3-×   4- √  5- √ 

 يكبٌ  البيزه االطهً نغشع انغيبزخهى انشخض انزي يُزمم يٍ  -1 -ة

 هً انًششوػبد وانخـؾ انغيبزيخ انزً رهذف انً صيبدح اػذاد انغبئسيٍ انىافذيٍ انً يظش -2

 )أ( -3ط

 زـيٍ -5انشهب  -4اثً ثكش انظذيك  -3انفغـبؽ  -2االيٍ وااليبٌ  -1

 ؿيجخ)ة( ػٍ ؿشيك انسفبف ػهً خًبل االيبكٍ االثشيخ ويؼًهخ انغيبذ يؼبيهخ 

 -4ط

 نالعزًزبع ثبنشًظ وانذف وخبطخ يٍ انًُبؿك انجبسدح كذول اوسثب -1

 الٌ يظش ػبَذ يٍ انؼؼف وانفىػً فً اواخش ػهذ االخشيذييٍ -2

 رسميك اؿًبع انظهيجييٍ االعزؼًبسيخ فً انؼبنى االعاليً -3

 نهذفبع ػُهب -4

 نالعزشهبد كثيش يٍ زفظخ انمشاٌ انكشيى فً زشوة انشدح -5

 انًُىرج انغبثغ

 )أ( -1ط

 خهيح اييش انًؤيُييٍ -4 يثشة )انًذيُخ ( -3ثيذ انًمذط  -2االلظش  -1

 –)ة( 

 انغيبزخ انثمبفيخ انغيبزخ انشيبػيخ

 رهذف انً اكزغبة انًؼشفخ وانثمبفخ  اعزؼبفخ انجـىالد انذونيخ وانًسهيخ ثدبَت سيبػخ انغىص

 يؼشكخ ػيٍ خبنىد يؼشكخ زـيٍ

 انًغهًىٌ وانًغىل وانظهيجيىٌانًغهًىٌ 

 هضيًخ انظهيجيىٌ وولىع ايشائهى اعشي فً يذ طالذ انذيٍ
 وزشس انًذٌ انغبزهيخ فً انشبو

 –زًذ يظش وثالد االعالو واوسثب يٍ انخـش انًغىنً 
 اطجسذ يظش صػًيخ انؼبنى االعاليً

 الَخفغ اػذاد انغيبذ فً يظش -)ج(

  -2ط

 عيبزخ ثيئيخ -5 انًؼض نذيٍ اهلل انفبؿًً -4انمـبئغ   -3انؼشائت  -2انًىلغ انًُبش  -1

 )ة( 

 رىفيش فشص ػًم نهشجبة -% 14صيبدح انذخم انمىيً ثُغجخ  -2ادي انً صيبدح اػذاد انغيبذ ثًظش  -1

  -3ط

1- × 2- × 3- × 4- √ 5- × 

  -4ط

اطجر ثًثبثه اكجشخبيؼخ يمظذ انيهب  -3 هضيًخ انًغهًىٌ فً غضوح ازذ -2عيؤدي انً صيبدح اػذاد انغيبذ نًظش  -1

 انـالة يٍ خًيغ الـبس انؼبنى

 )ة(

 هزا هى زغٍ خهك انًغهًىٌ يغ غيش انًغهًىٌ -2اعزسك اٌ يُبل واليخ يظش  -1

 



 انًُىرج انثبيٍ 

 )أ( -1ط

 ساط يسًذ -4لُبح انغىيظ  -3اعىاٌ  -2انًزىعؾ  -1

 هً صيبسح انًسًيبد انـجيؼيخ -2 ورغهك اندجبلهً عيبزخ انًغبيشاد ثبنزدىل ثبنظسبسي  -1)ة( 

 يكبٌ زظيٍ يشكض نهسكى ورذسيت اندُىد -3

  -2ط

 ػهً ثٍ اثً ؿبنت –اثً ثكش انظذيك  -3 صيبدح اػذاد انغيبذ و انًُشبد انغيبزيخ -2انًُبش  -1

 -)ة(

 نالششاف ػهً االعىاق ويشالجخ انًىاصييٍ وانًكبييم -2 خىفب ػٍ يكبَزهى انذيُيخ وانزدبسيخ -1

 نىفشح انؼيىٌ انكجشيزيخ وانشيبل انغبخُخ -3

 -3ط

  رشكً -3انمبهشح  -2ػًشو ثٍ انؼبص  -1

 انفشػىَيخ وانشويبَيخ واالعالييخ وانمجـيخ نىخىد االثبس -2 زشو واد انجُبد وزذد زمىق ووخجبد انًشاح -1)ة( 

 انًشرذيٍ فً زشوة انشدحثبنمؼبء ػهً  -3

 -4ط

1- √ 2- × 3- √ 4- × 

 يؼشكخ ػيٍ خبنىد يؼشكخ زـيٍ

 هـ656/  و1261 هـ543/ و1141

 عيف انذيٍ لـض طالذ انذيٍ

 انًُىرج انزبعغ 

 -1ط

 االصهش -5زـيٍ  -4هـ    11 -3انـجيخ  -2خبسخيخ   -1

  -2ط

1- ×  2- √ 3- √ 4- × 5- √ 

  -3ط

 اعىاٌ -5انمـبئغ  -4 اثً ثكش انظذيك -3 وانًىاطالدانُمم  -2انثمبفيخ  -1

  -4ط

  انىانً -3 انزمىيى انهدشي -2 لهؼخ -1

 )ة(

 يٍ انًُبؿك انجبسدح فً اوسثب نالعزًزبع ثبنذف وانشًظ وهشوثب -1

 نزسذيذ ليًخ انؼشائت  -2

 انُىرج انؼبشش

  -1ط

 َبطش  -4االزًش  -3االعكُذسيخ  -2انغىيظ -1

 )ة( 

 البيزه االطهً نغشع انغيبزخ هى انشخض انزي يُزمم يٍ يكبٌ -2نهؼالج ورذسيظ انـت داس  -1

 كهًخ فبسعيخ يؼُبهب انذفزش او انغدم -3

  -2ط

 انخُذق -5 انفغـبؽ  -4 اثً ثكش انظذيك  -3صيبدح اػذاد انغيبذ  -2انزبسيخيخ  -1

 انخهيفخ انًغزؼظى ثبهللعمىؽ انخالفخ انؼجبعيخ ولزم  -2صيبدح اػذاد انغيبذ  -1)ة( 

 نىخىد انًسًيبد انـجيؼيخ وانزدىل فً انظسبسح ثدبَت عىازههب اندًيهخ  -1 -3ط

 نىخىد انؼيىٌ انكجشيزيخ وانذفٍ فً انشيبل انغبخُخ -2



 الٌ يظش ػبَذ يٍ انؼؼف وانفىػً فً اواخش ػهذ االخشيذييٍ -3

 االعاليًرسميك اؿًبع انظهيجييٍ االعزؼًبسيخ فً انؼبنى  -4

 اػالٌ نهسشة ػذ انًغىل  -5

  -4ط

1- √ 2- √ 3- √ 

  )ة(

 يؼشكخ ػيٍ خبنىد يؼشكخ زـيٍ وخه انًمبسَه

 عيف انذيٍ لظض طالذ انذيٍ انمبئذ االعاليً

 ولف صزف انًغىل َسى يظش وانؼبنى االعاليً  اعزشداد انًذٌ انزً ولؼذ رسذ ايذي انظهيجيىٌ االعجبة

انظهيجيىٌ وولىع ايشائهى اعشي فً يذ هضيًخ  انُزبئح
 طالذ انذيٍ وزشس انًذٌ انغبزهيخ فً انشبو

زًذ يظش وثالد االعالو واوسثب يٍ انخـش 
 اطجسذ يظش صػًيخ انؼبنى االعاليً –انًغىنً 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




